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Tisztelt Szülő/Gondviselő! 

 

A tanulók étkezését 2018. szeptember 3-tól biztosítjuk. 

 

IGÉNYLÉS 

Az étkezés igényléséhez IGÉNYLŐLAP (1. számú melléklet) kitöltése szükséges, melynek 

benyújtási határideje: 

2018. április 30. 

 

Étkezési térítési díjkedvezmény igénylése esetén a következő -a kedvezmény igénybevételére 

jogosító- dokumentumot szíveskedjen benyújtani. 

Új étkezők esetében a kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok leadási 

határideje: 

2018. augusztus 21. 

 

Állami normatív támogatás  
(csak egy jogcímen vehető igénybe) 

A támogatás 

jogcíme 

Díjkedvezmény 

mértéke 

Díjkedvezmény igénybevételére jogosító 

dokumentumok 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

100 % 

(ingyenes) 

Határozat (jegyző állítja ki, kiállítástól a jelölt lejárati 

időpontig érvényes)  

 

Tartósan beteg vagy  

fogyatékos gyermek 

(SNI) 

 

50 % 

 

Nyilatkozat a 328/2011. Korm. rend. szerint  

(2. számú melléklet)   ÉS  

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Családtámogatási 

Osztályának (Miskolc, Palóczy utca 5., földszint) 

igazolása a magasabb összegű családi pótlékról.  

Kormányhivatali igazolás hiányában: 

- tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,  

- fogyatékosság (SNI) esetén a szakértői és rehab. 

bizottság szakvéleménye 

Három vagy több 

gyermeket nevelnek 

a családban 

 

50 % 

 

Nyilatkozat a 328/2011. Korm. rend. szerint  

(2. számú melléklet) 

Nevelésbe vett 

gyermek 

 

100 % 

(ingyenes) 

Nyilatkozat 328/2011. Korm. rend szerint  

(2. számú melléklet)   ÉS  

Igazolás (Gyámhivatal állítja ki a 328/2011. Korm. rend. 

szerint, a kiállítás dátumától érvényes) 

 

MMJV gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye 
(az állami normatív támogatáson felül)  

Szociális alapon járó 

kedvezmény 

30 %, 60 %, 100 % Önkormányzati határozat  

 

Azon diákok esetében, akik a korábbi években étkezők voltak az adott iskolában 

(intézményváltásra nem került sor), ott a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18/A. § (2a) és (3) 

bekezdései alapján nem kell minden tanév elején újra benyújtani a jogosultságot igazoló 

dokumentumokat, DE írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban 

csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás tehát érvényesek. 

Ezen írásbeli nyilatkozatok leadási határideje: 

 

2018. június 30. 
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a 

szükséges dokumentumokat, ellenkező esetben a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni és 

kedvezmény nélküli, teljes összegű térítési díjat számlázunk. 

Az igénylőlapok és a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok az iskolában vagy 

az MKMK-ban adhatók le.  

Az igénylés és a kedvezmény nyilvántartásba vételéről az MKMK 2018. szeptember 15-ig 

visszaigazolást küld az iskolába. 

 

DÍJFIZETÉS 

 

Az étkezési térítési díj számlázása a 2018/2019-es tanévtől, havonta a szolgáltatást – teljesítést- 

követően történik. Az érvényben lévő általános iskolai étkezési térítési díjak az alábbiak: 

 

 Normál étkezés Diétás étkezés  

Diétás étkezés kizárólag 

szakorvosi igazolás alapján 

vehető igénybe! 

Kérjük az orvosi igazolás 

másolatát. 

 kedvezmény nélküli díj 

(bruttó) 
kedvezmény nélküli díj 

 (bruttó) 

tízórai 72 Ft./adag 72 Ft./adag 

ebéd 314 Ft./adag 466 Ft./adag 

uzsonna 80 Ft./adag 80 Ft./adag 

 

 

Az étkezési térítési díj befizetése a következő módokon lehetséges: 

 

- készpénzes fizetéssel: havonta 2 alkalommal előre közölt időpontokban az iskolában. 

- átutalással: a CIB banknál vezetett étkezési számlára (3. számú melléklet).  

A közlemény rovatban a következő adatokat kell feltüntetni: tanuló neve, osztálya és a 

rendezendő hónap. Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi pontos összeg kerüljön átutalásra, 

továbbá, hogy több tanuló esetén az étkezési díjat külön-külön utalják.  

- Amennyiben az iskolában történő befizetést elmulasztotta és az átutalás lehetőségével 

sem élt (!) PÓTBEFIZETÉSRE van lehetőség az MKMK (Miskolc, Városház tér 13.) 

pénztárában készpénzes és bankkártyás fizetéssel:  

hétfőn: 8.00 – 12.00-ig és 13.00 – 14.30 –ig 

szerdán: 8.00 – 12.00-ig és 15.00 – 17.30-ig. 

 

VÁLTOZÁSOK: Lemondás, Visszajelentés, Módosítás 

 

- Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30-ig lehetséges az iskolában 

lévő ügyintézőknél vagy e-mailben az mkmk.menza@gmail.com címen, a tanuló neve, 

intézménye, osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével.  

- A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is 

kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését.  

- A tanuló hiányzása, illetve a megmaradt ebédjegyek utólagos leadása 

automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását! 

- Az igénybe vett étkezések módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre 

váltás) a tárgyhót követő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni. 

- Amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskolaváltás, kedvezményre 

való jogosultság keletkezése, illetve megszűnése – az MKMK-nak szíveskedjen azt 

előzetesen írásban jelezni. 

 

mailto:mkmk.menza@gmail.com


4 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet – Igénylőlap 

2. számú melléklet – Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) 

bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

3. számú melléklet – Átutalási számlaszámok 

 

A mellékletek az MKMK internetes honlapján az Étkeztetés menüpontban is megtalálhatóak: 

 

http://mkmkozpont.hu/ 

 

 

 

 

Miskolc, 2018. április 

http://mkmkozpont.hu/

